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Zâ'kladní škola Lanškľoun
náměstí Aloise Jiľáska 139

okľ. Ústí nađ oľlicí

4soft, s.ľ.o.
Kľkonošská'625
468 4I Tanvald
lČo: 28703324

Věc: obiednávlĺą

V Lanškľouně őne 29.6.202t

Na základě Vaší nabídĘ č,. OI-3232Í-VA ze đne 24.6. 202I si objednźxźlme

čistenĺ - plocha s povľcľrem SmaľtSoft,v celkové ceně 72 t28rl0Kč s DPH'
V ceně je zahrnutu dop"uva ĺ příplatek zazhorśený přístup (manipulace)'

S pozdľavem Mgľ. Monika Dušková, ředitelka školy
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ZŠ - příspěvková organizace, nejsme plátci DPH



Cenová nabídka

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okľ' Ústí nad orlicí
nám. A. Jiráska 139

Lanškroun 563 01

člšľĚruí - Plocha s povrchem SmartSoft

nabídky:rianta: čištění a oprava

Datum:

28 320,00 Kč777 160,00 KčmŻ

čištění povrchu (speciálnĺ sa ponát,

90'Ç průtok vody 900l/hod) -

podmÍnkou čištěnÍ je zdroj vody v místě.

Před kládaná cca 2m3

8 830,00 Kčt 8 830,00 Kčkpl2 EPDMnetrová
lokálnĺ oprava děr v povrchu (vyřÍznutÍ,

7 800,00 Kč
a o

t4 660,00 Kč
a reŹie čištění p (ma ace)latku zavč.

59 610,00 Kč
celkem bez DPH

12 518,10 Kč
DPH2L%

NavrŽená Barevnost:

rafický návrh:

4soft, s.r.o., Krkonošská 625,46841 TANVALD, e'mail: info@4soft'cz



spáru.

SmartSoft informace.Iežlté
insta SmartSoft,povrchu respektive během můžedocházet specifickéhovýskytu Ten vyskytujezápachuvyzrávánţ,

teplém slunečném, Zápachpočasí. není škodlivý během dobykrátké postupně odeznÍ. závislosti počasÍravÍ
barevnostiZměna novéhopohybujedoba mezl dnyt4-45 pokládky.

krátce lnstalacl,jeho Polyuretanové reagujepoJrvo BěhemzářenÍ' pojivatvrdnutí při slunečnÍmjasném počasÍ

některých jsoubarvách tyto změ víceviditelnébarW povrchu,EPDM případ tvořÍ skvrnytmavšÍpovrchuzměně
jiných' krémová, šedá, modrá,světle zelená). Tato povrchukatost" dočasná, projevujÍcÍ zejména krátce jehosvětle

opakovánzávislosti intenzitě záíen!unečnĺho 10-30 nů) barevnátato notnostnejed zmizl.povrchu definitiVně

Nejedná závadu.nedochází'jevu
povrchťl povrchu muzesmartsoft, postupemdocházet času jeho smršťovánÍ.drobnému povrchemspáry mezlpryžových

závadunejsou považová

nerovnosti povrchu, ména napojenĺ barev komponentťlgrafických povaŹoványnejsou závadu' Jedná

4soft, s'r.o., Krkonošská 625,468 41 TANVALD, e-mail: info@4soft'cz


